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Abstrakt  

 
På senare tid har det skett en svag ökning av antalet manliga sjuksköterskor inom hälso- och 
sjukvård. Syftet med denna studie var att beskriva patienters upplevelser av manliga 
sjuksköterskors omvårdnad och kollegors uppfattningar om manliga sjuksköterskor. En 
systematisk litteratursökning genomfördes, vilken resulterade i tio vetenskapliga artiklar som 
analyserades med en manifest, kvalitativ innehållsanalys. Frågeställningen, hur upplever 
patienter manliga sjuksköterskors omvårdnad? besvarades med kategorierna: Att vara 
obekväm och begränsad i kommunikationen, att föredra och uppskatta, att det inte är någon 
skillnad. Den andra frågeställningen, hur uppfattar kollegor manliga sjuksköterskor? 
besvarades med kategorierna: Att det blir bättre balans och tryggare med manliga kollegor, 
att manliga sjuksköterskor har andra prioriteringar och är bättre på att avancera samt att 
ifrågasätta män i omvårdnad och se dem som mindre arbetsamma. Med en ökad förståelse för 
hur manliga sjuksköterskor upplevs av patienter och uppfattas av kollegor kan sjuksköterskor 
av båda könen genom ökad medvetenhet i aktiva handlingar positivt påverka relationen till 
patienter och kollegor.  
 

Nyckelord: Patienter, kollegor, upplevelser, uppfattningar, 

kvalitativ, manliga sjuksköterskor 
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När en person insjuknar och inte längre kan tillfredsställa sina dagliga behov kan detta ge 

upphov till en rad olika känslomässiga omställningar i denna människas liv. Känslan av att 

vara utelämnad och sårbar kan infinna sig då man för att klara av de enklaste sakerna i livet är 

beroende av andra människors hjälp.  Begreppet patient betyder ursprungligen den lidande, en 

person som går igenom något som för denne kan vara väldigt påfrestande både fysiskt och 

psykiskt (Eriksson, 2001, s.25). 

 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) så är målsättningen med omvårdnad en god 

hälsa på lika villkor för hela befolkningen. En humanistisk människosyn och ett förutsättande 

om människors lika värde ska prägla omvårdnadens utformning. Omvårdnadens syfte är att 

stärka hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa utifrån patienters individuella skillnader och 

behov. Omvårdnad innebär också, att genom hälso- och sjukvården, hjälpa och stödja 

människor som inte längre klarar av sitt vardagliga liv. Vidare så omfattar begreppet 

omvårdnad även det stöd i form av hälsofrämjande miljöer, smärtlindring och stöd som 

patienter är i behov av då de utsatts för olika trauman, sjukdomar eller annat som påverkar 

personens liv och vardag (SFS 1982:763). 

 

 Sahlin-Andersson (1997) beskriver hur könsidentifiering inom hälso- och sjukvård är allra 

tydligast då yrkesgruppen till stor del utgörs av kvinnor och på grund av att omvårdnad, 

anpassning och underordning är egenskaper som länge förknippats med en traditionell, 

stereotyp föreställning av den kvinnliga karaktären. Könsidentitet är dock inte helt 

bestämmande för hur enskilda individer utför sitt arbete men den sätter ramen för vad som 

förväntas, uppfattas och för hur denna person kommer att bli bemött. Sjuksköterskeyrket har 

länge varit kvinnodominerat. Sahlin-Andersson (1997) redogör vidare för hur kvinnliga yrken 

under lång tid beskrivits i termer av tjänande, moderliga och uppoffrande. Detta har lett till att 

utveckla och behålla en låg status på yrket som har varit och fortfarande är, direkt förknippat 

med kvinnligt kön. 

 

I sammanhanget där yrkesroller och kön diskuteras blir begreppet genus intressant 

(Hammarström, 2007, s.7). Enligt Hammarström (2007) syftar begreppet genus, det sociala 

könet, alltså vad det innebär av förväntningar från andra och på sig själv att vara kvinna eller 

man i dagens samhälle. Inom genusforskning talas om olika manligheter och kvinnligheter 

som skapas utifrån vilka ideal, normer och förväntningar som råder vid en aktuell tidpunkt. 

Detta medför att vad som ses som manligt och kvinnligt är något som förändras över tid och 
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det är beroende av vilken kultur, plats och omgivning en person befinner sig i. Utifrån detta så 

bidrar vi alla till att sortera oss själva och vår omgivning som kvinnor och män. Begreppet 

genus omfattar följaktligen betydligt mer än de rent biologiska skillnaderna mellan kvinnor 

och män med olika könsorgan, könshormoner och kromosomer (Hammarström, 2007, s.7). 

 

Enligt Hicks (1999) så måste sjuksköterskor i omvårdnadsarbetet tänka på att alla patienter är 

unika personer med olika behov som måste tillgodoses för att en god omvårdnad skall kunna 

säkerställas. Dessa behov omfattar givetvis de förväntningar som olika människor har på just 

sin egen vårdsituation. Hicks (1999) poängterar att en del av dessa förväntningar ligger i vem, 

vilken person, som kommer att utföra omvårdnadsarbetet. Hicks (1999) påpekar att andelen 

manliga sjuksköterskor länge varit klart lägre än andelen kvinnliga, vilket medför att patienter 

ofta förväntar sig en kvinnlig sjuksköterska. Hicks (1999) menar även att det är omöjligt att se 

en person som en helt unik individ vid det första mötet, eftersom användandet av stereotyper 

utgör en stor del av det första mötet med en annan människa. Detta medför att en person i 

möte med en annan identifierar speciella karaktärsdrag och sedan kategoriserar dessa i olika 

stereotyper. Dessa stereotyper kommer sedan att påverka hur de båda personerna uppträder 

gentemot varandra. En ökad medvetenhet om hur möten med nya personer till stor del formas 

av tidigare erfarenheter är bra för att minska risken för att sjuksköterskan i sitt arbete 

omedvetet placerar människor i olika stereotypiska fack. 

 

I en studie av Evans (1996) beskrivs att kvinnodominerade arbetsplatser ofta är förenade med 

låg status och med brist på manliga attribut som beslutsamhet och handlingskraft. Detta bidrar 

till att yrkeskåren fortfarande är starkt kvinnodominerad. I Sverige idag finns det ungefär 62 

000 sjuksköterskor av vilka knappt 6000 är män och därmed utgör män en minoritet av 

yrkesutövarna.  

 

Enligt statistiska centralbyrån (SCB, 2007, s. 341) så sker det nu en ökning, om än svag, av 

män inom vården, vilket medför att det är intressant att öka kunskapen om hur patienter kan 

uppleva omvårdnad utförd av män och om hur manliga sjuksköterskor uppfattas av sina 

kollegor. Med denna studie ville vi ha svar på frågeställningarna: Hur upplever patienter 

omvårdnad utförd av manliga sjuksköterskor och hur uppfattar kollegor manliga 

sjuksköterskor? Därför var syftet med studien att beskriva patienters upplevelser av manliga 

sjuksköterskors omvårdnad och kollegors uppfattningar om manliga sjuksköterskor. 
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Metod  

Studien genomfördes med en systematisk sökning av litteratur som kunde ge svar på 

frågeställningarna och som motsvarade syftet med studien. De utvalda artiklarna granskades 

och analyserades med en kvalitativ innehållsanalys, som var inspirerad av Burnard (1991). 

Ansatsen var manifest. Detta innebär enligt Downe-Wamboldt (1992), att textens ord och 

begrepp används och att tolkning undviks.  

 

Artikelsökning 

 

Sökningen av vetenskapliga artiklarna gjordes med krav på att artiklarna fanns tillgängliga i 

full text, på grund av den begränsade tidsramen för arbetet, och att de var skrivna på engelska 

eller svenska i databaserna Academic Search, Pubmed och Cinahl. Sökorden som användes 

var: Gender, nursing, experience, men, nurse, male, nurse, attitude, patient, care, preference 

och difference i olika kombinationer.  

 

Inklusionskriterierna var kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar. Vidare skulle 

artiklarna beskriva patienters upplevelser av omvårdnad utförd av män eller kollegors 

uppfattning om manliga sjuksköterskor. Språkvalet begränsades till engelska och svenska för 

att inga hinder skulle finnas för att få en djupare förståelse för artiklarnas innehåll. Urvalet av 

artiklar i sökningen gjordes efter genomgång av artiklarnas titel och abstrakt. Detta gav oss tio 

artiklar som motsvarade vårt syfte.  

 

Tabell 1: Översikt av litteratursökningen samt utvalda. 

Cinahl, 2007-09 
 
Sökning nr. Sökord Antal träffar Urval 
 
 
1 Gender and nursing 289  0  
2 Gender and nursing and 

experiences 
39  1  

3 Men nurse 0 0 
4 Male nurse 14  0  
5 Male nurse and patient 23  1  
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Tabell 1: Forts. översikt av litteratursökningen samt utvalda 

 
 
____________________________________________________________________________
 
 
6 Male nurse and patient and 

experience 
1  1  

7 Attitude and nursing 1329 0 
8 Attitude and nursing and male 

nurse 
0 0 

9 
 

Attitude and nursing and gender 64 1 

10 Patient preferences and gender 5 0 
___________________________________________________________________________ 

 
 

 

Academic search, 2007-09 
 
Sökning nr. Sökord Antal träffar Urval 
___________________________________________________________________________ 
 
 
1 

 
Gender and nursing 

 
854 

 
0  

2 Gender and nursing and 
experiences 

85 0  

3 Gender and nursing and 
care  

255 0  

4 Men nurse 105 1  
5 Male nurse 104 0  
6 Male nurse and patient 32 0  
7 Male nurse and patient 

and experiences 
5 0  

8 Attitude and nursing 2344 0 
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Tabell 1: Forts. översikt av litteratursökningen samt utvalda 

 

Academic search, 2007-09 
 
Sökning nr. Sökord Antal träffar Urval 
___________________________________________________________________________ 
 
 
9 Attitude and nursing and 

male nurse 
10 1  

10 Attitude and nursing and 
gender 

77 0 

11 Gender differences and 
care and nursing 

43 1  

12 Gender and patient and 
experiences 

8 1  

13 Patient preferences and 
gender 

29 2  

____________________________________________________________ 
 
 
 
 

Pubmed, 2007-09 

 
Sökning nr. Sökord Antal träffar Urval 
 
 
 
1 

 
Gender and nursing 

 
136 

 
0 

2 Gender and nursing and 
experiences 

4 0 

3 Men nurse 1357 0 
4 Male nurse 12 0 
5 Men nurse and patient 79 0 
6 Male nurse and patient 

and experiences 
1 0 
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Tabell 1: Forts. översikt av litteratursökningen samt utvalda. 

 

Pubmed, 2007-09 

 
Sökning nr. Sökord Antal träffar Urval 
 
 

7 Attitude and nursing 768 0 
8 Attitude and nursing and 

male nurse 
1 0 

9 Attitude and nursing and 
gender 

 0 

10 Gender differences and 
care and nursing 

6 0 

11 Gender and patient and 
experiences 

46 0 

12 Patient preferences and 
gender 

115 0 

 
 

 

 

Artikelgranskning 

 

De artiklar som svarade mot våra frågeställningar granskades i enligt protokoll för kvalitativa 

studier (Willman & Stoltz, 2002, s. 53) med hänseende till antal deltagare, syfte, metod, 

eventuellt bortfall samt resultat. Under granskningen bedömdes varje artikel utifrån ovan 

nämnda kriterier. Artiklarna i denna studie bedömdes vara av antingen medel eller hög 

kvalitet. I de artiklar som vi bedömde med medel-kvalitet saknades ibland tydlig redovisning 

av eventuellt bortfall eller så var resultatet ofullständigt beskrivet. 
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Tabell 2. Artiklar som ingår i studien och resultat av granskning (n=10). 

___________________________________________________________________________ 

Författare 
(årtal) 
 

Typ 
av  
studie 

Deltagare Datainsamling 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

___________________________________________________________________________ 
Chur-Hansen, 
(2001) 

Kvantitativ/ 
kvalitativ 

  386 Jämförande studie 
och statistisk 
analys 
 

Att könet inte har någon 
betydelse när det inte 
innefattar intimvård.  
När det är intima 
situationer föredrar 
patienterna 
sjuksköterskor av det 
egna könet.  

Hög  

Evans, (2002) Kvalitativ       8 Semistrukturerade 
intervjuer med 
kvalitativ 
innehållsanalys 

Stereotypisk bild av 
manliga ssk finns och 
medför att patienter kan 
vara misstänksamma 
mot män i 
omvårdnadsyrken. 

Medel  

 
Gilloran, (1995)  

 
Kvalitativ  

     
     15  

 
Semistrukturerade 
intervjuer med 
kvalitativ 
innehållsanalys 

 
Kvinnliga ssk upplever 
att de är bättre på 
grundläggande 
omvårdnad och anser 
att män anser sig vara 
tryggare och mer 
förberedda på att ta 
ansvar. 

 
Medel  

Isaacs & Poole 
(1996) 

Kvalitativ   3 Semistrukturerade 
intervjuer med 
kvalitativ 
innehållsanalys 

Vård utförd av manliga 
ssk är inte lika intimt 
betonad som kvinnliga 
sjuksköterskors. 
Manligt kön är en 
fördel när det gäller att 
få respekt av läkare och 
kollegor 

Medel  

Kerssens et al. 
(1997) 

Kvantitativ/ 
kvalitativ 

  961 Frågeformulär och 
statistisk analys 

Patienter som föredrar 
kvinnliga vårdare anser 
att kvinnliga ssk är 
lättare att kommunicera 
med och vice versa. 

Medel  

Lindquist et al.  
  
(2007) 

Kvantitativ/ 
kvalitativ 

  269 Frågeformulär och 
statistisk analys  

Kvinnliga patienter 
föredrar kvinnliga 
sjuksköterskor vid 
intimvård. Vid annan 
grundläggande 
omvårdnad har könet 
mindre eller ingen 
betydelse. 

Hög  
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Tabell 2. Forts. artiklar som ingår i studien och resultat av granskning (n=10). 

 

___________________________________________________________________________ 

Författare 
(årtal) 
 

Typ 
av  
studie 

Deltagare Datainsamling 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

___________________________________________________________________________ 

 

 
Lodge et al. 
(1996) 

Kvantitativ/ 
kvalitativ 

   91 Frågeformulär och 
statistisk analys  

Kvinnor föredrar 
kvinnliga 
sjuksköterskor 

Hög 

Milligan, (2001) Kvalitativ    8 Semistrukturerade 
intervjuer med 
kvalitativ 
innehållsanalys 

Manliga ssk söker inte 
alltid stöd trots press 
från patienter och 
kvinnliga kollegor. 

Hög  

Muayyad et al. 
 
(2007) 

Kvantitativ/ 
kvalitativ 

 919 Frågeformulär och 
statistisk analys 

Kvinnliga patienter 
föredrar omvårdnad 
utförd av ssk av det 
egna könet mer än vad 
manliga patienter gör. 
 

Hög  

Yang et al. (2004) Kvalitativ   15 Semistrukturerade 
intervjuer med 
kvalitativ 
innehållsanalys 

Ssk anser att 
professionen passar 
både för män och för 
kvinnor. 

Medel  

 
__________________________________________________________________________ 
 

 

 

Analys 

 

Materialet analyserades stegvis med en metod som var inspirerad av Burnard (1991). 

Artiklarna, lästes igenom ett flertal gånger för att skapa en förståelse för innehållet. Sedan 

togs meningsenheter ut. Dessa kunde vara hela meningar eller fraser och innehöll i enlighet 

med Graneheim och Lundman (2004) information som var relevant för våra frågeställningar 

och svarade mot syftet med studien och var tillräckligt omfattande för att sammanhanget 

skulle framgå. 
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Efter detta kondenserades meningsenheterna för att försöka korta ned texten men ändå behålla 

kärnan i innehållet. De kondenserade meningsenheterna kodades och grupperades stegvis i 

kategorier som återspeglade det centrala budskapet i de ursprungliga textenheterna. Ingen 

kondensering fick dock passa in i två eller flera kategorier. De slutliga sex kategorier ansåg vi 

representerade det manifesta innehållet i de valda artiklarnas resultat och vi ansåg också att de 

svarade på våra frågeställningar.  

 

Resultat 
 
Analysen av de tio artiklarna resulterade i sex kategorier som beskrev hur patienter och 

kollegor upplevde/uppfattade manliga sjuksköterskor. Slutkategorierna presenteras nedan i 

tabellform och sedan var för sig med brödtext och belysande citat från olika artiklar. 

 

Tabell 3. Redovisning av slutkategorier (n=6). 

_______________________________________________________ 

Frågeställning Kategorier 

_______________________________________________________ 

 
Hur upplever patienter 
manliga sjuksköterskors 
omvårdnad? 

 
Att vara obekväm och begränsad i 
kommunikationen  
 
Att föredra och uppskatta  
 
Att det inte är någon skillnad  
 

Hur uppfattar kollegor 
manliga sjuksköterskor? 

Att det blir bättre balans och känna 
sig trygg med manliga kollegor 
 
Att manliga sjuksköterskor har 
andra prioriteringar och är bättre 
på att avancera  
 
Att ifrågasätta män i omvårdnad 
och se dem som mindre 
arbetsamma  
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Patienters upplevelser av manliga sjuksköterskors omvårdnad  
 
 
Frågeställningen som handlade om hur patienter upplever manliga sjuksköterskors omvårdnad 

besvarades med kategorierna: Att vara obekväm och begränsad i kommunikationen, att 

föredra och uppskatta och att det inte är någon skillnad 

 
 
Att vara obekväm och begränsad i kommunikationen 
 
Manliga sjuksköterskors omvårdnad fick patienter att känna sig obekväma och ibland även 

begränsade i kommunikationen. I Lodges, Mallest, Blakes och Fryats (1996) studie beskriver 

deltagarna en känsla av återhållsamhet gentemot män i vårdyrken. Vidare upplevde deltagare 

att det var pinsamt med manliga vårdare i vissa omvårdnadssituationer, en känsla de inte fick 

då omvårdnaden utfördes av kvinnliga sjuksköterskor. Den obekväma känslan i Lodges et al. 

(1996) studie var förenad med hur intim omvårdnaden som den manliga sjuksköterskan 

utförde var. Det räckte med att prata om intima frågor för att deltagarna skulle känna sig 

obekväma.  

 

I Lindqvists, Perssons och Svedlunds (2007) studie framkom att kvinnor i större utsträckning 

föredrog hjälp av kvinnliga sjuksköterskor än vad män gjorde när det gällde att minska 

känslan av att vara obekväm. Känslan var inte lika påtaglig i de fall där en man utförde 

omvårdnaden samtidigt som en kvinnlig kollega var närvarande. I Evans (2002) studie 

framgick att män tenderade att i större utsträckning vara tillfreds med omvårdnad utförd av 

män. I vissa fall kunde dock även män ha starka känslor förenade med att få hjälp av en 

manlig sjuksköterska. Hjälp vid duschning och rakning av området kring könsorganen 

beskrevs av flera som obekvämt. 

 

I Lindqvists et al. (2007) studie framkom även att deltagarna i vissa fall kände sig begränsade 

i kommunikationen med manliga sjuksköterskor. Detta berodde på att deltagarna ibland kände 

att manliga sjuksköterskor saknade förståelse för deras personliga problem. Detta problem var 

speciellt tydligt bland de kvinnliga deltagarna som ansåg att män helt enkelt inte kan förstå 

problem som är relaterade till den kvinnliga kroppen. 
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”I would not like a male nurse involved in the care of my privates” (Lodge et al., 1996, 
s. 899). 
 
“…Large men don’t wash a healthy man’s back – code’!” (Evans, 2002, s. 444).  
 
“…I think I would be still be too embarrassed to be open about my 
treatment/difficulties” (Lodge et al., 1996, s. 899). 

 
 
Att föredra och uppskatta  
 
Patienter som låg på sjukhus och var beroende av omvårdnad upplevde möjligheten att kunna 

välja vem som utför omvårdnaden som väldigt positivt. I Lodges et al. (1996) studie beskrev 

kvinnliga deltagare hur de i vissa situationer starkt föredrog en kvinnlig sjuksköterska framför 

en manlig. Det maktförhållande som finns mellan sjuksköterska och patient medförde i vissa 

fall att patienter som kände sig utsatta inte påtalade detta. I Lodges et al. (1996), Chur-

Hansens (2001) och Gillorans (1994) studier beskrev patienter vikten av att kunna välja vilket 

kön de föredrog på sjuksköterskan beroende på vilken sorts omvårdnad som skulle utföras. 

Att kunna välja kön på den som utförde omvårdnaden medförde att patienterna i mindre 

utsträckning fick känslor av vara obekväma eller känna sig olustiga. När det handlade om 

intim omvårdnad så upplevde många patienter att de föredrog det egna könet och uppskattade 

möjligheten att kunna välja. 

 

 I Lodges et al. (1996) studie beskrev kvinnliga patienter i större utsträckning än män att de 

föredrog att få sin omvårdnad utförd av en sjuksköterska av samma kön. Detta berodde inte 

enbart på att det föredrog en kvinnlig sjuksköterska vid intim omvårdnad utan också på att 

kvinnliga patienterna trodde att de kvinnliga sjuksköterskorna hade bättre förståelse för den 

kvinnliga kroppen.   

 

I Kerssens, Bensings och Andelas (1997) studie beskrev kvinnliga patienter att de föredrog en 

kvinnlig sjuksköterska då de upplevde att kvinnliga sjuksköterskor tog sig mer tid för varje 

enskild patient. Muayyad och Jafar (2007) beskrev att patienter i vissa situationer föredrog en 

manlig sjuksköterska på grund av att de ansåg att manliga sjuksköterskor var bättre på att 

hantera stress och undvika panik. 

 

I Chur-Hansen (2001) beskrev deltagarna att graden av intim omvårdnad påverkade 

benägenheten att vilja bli vårdad av en sjuksköterska av samma kön. I studien beskrev de 
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yngre kvinnorna att de föredrog en kvinnlig sjuksköterska framför en manlig sjuksköterska 

vid intima vårdsituationer, medan äldre kvinnor upplevde att könet på sjuksköterskan inte 

hade lika stor betydelse. I Lodges et al. (1996) studie uttryckte ett antal gynekologpatienter att 

de ibland föredrog manliga sjuksköterskor, då de upplevde att en omtänksam manlig 

sjuksköterska kunde vara av större tröst än en inte lika omtänksam kvinnlig sjuksköterska. 

 

”…a caring male nurse can be a greater comfort than a female nurse with a less caring 
manner” (Lodge et al. 1996, s. 899).  
 
...Regarding respondent’s gender, preference for one gender of nurse over the other 
varied according to the situation (Chur-Hansen, 2001, s. 194). 
 

“... male nurses are often more gentle and kinder” (Lodge et al., 1996, s. 900). 
 
 
Att det inte är någon skillnad  
 

I Lindkvists et al. (2007) och Chur-Hansens (2002) studier så medförde patienters 

sjukdomstillstånd, och manliga sjuksköterskors attityd att patienter inte upplevde någon 

skillnad vad gäller kön på den sjuksköterska som utförde omvårdnad. Sjuksköterskors 

personlighet och förhållningssätt var viktigare än deras könstillhörighet för att kunna uppleva 

god omvårdnad. När det gällde personliga samtal upplevde en stor andel patienter att könet 

hos sjuksköterskan inte hade av betydelse. Dock föredrog yngre patienter kvinnliga 

sjuksköterskor, medan äldre patienter inte hade någon preferens för sjuksköterskans 

könstillhörighet.  

 

Hos kvinnliga patienter var detta samband mycket tydligare än hos manliga patienter. Män 

brydde sig mindre ofta om vilket kön sjuksköterskan hade i en intim vårdsituation. Yngre 

patienter var dock inte lika angelägna om sjuksköterskans könstillhörighet när det innefattade 

situationer som var av teknisk art som t.ex. insättning av en perifer venkateter eller 

blodprovstagning, vid dessa tillfällen spelade inte sjuksköterskans kön någon roll utan istället 

var det den tekniska kompetensen som hade betydelse (Lindkvist et al., 2007, Chur-Hansen 

2002) 

 

 

”…if push came to shove, and I was really ill, I probably wouldn’t mind which sex was caring 

for me” (Lodge et al., 1996, s. 899). 
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”Ålder och kön saknar betydelse men den professionella inställningen hos sjuksköterskan är 
desto viktigare” (Lindqvist et al., 2007, s. 6). 
 
 
 
Kollegors uppfattning om manliga sjuksköterskor 
 

Frågeställningen som handlade om hur kollegor upplever manliga sjuksköterskor besvarades 

med kategorierna: Att det blir bättre balans och tryggare med manliga sjuksköterskor, att 

manliga sjuksköterskor har andra prioriteringar och är bättre på att avancera och att ifrågasätta 

män i omvårdnad och se som mindre arbetsamma. 

 
 
Att det blir bättre balans och tryggare med manliga kollegor 
 

I Isaacs och Pooles (1996) studie uttryckte kollegor till manliga sjuksköterskor att de 

värderade den balans som de ansåg att manliga sjuksköterskor tillförde en starkt 

kvinnodominerad grupp. I studien beskrevs även hur kollegor uppfattade att stämningen 

förändrades positivt då en man började arbeta på deras avdelning. Det räckte med att en 

manlig sjuksköterska arbetade på avdelningen för att hela gruppen skulle uppleva att det inte 

förekom lika mycket gnäll.  

 

Deltagare i Isaacs och Pooles (1996) ansåg att närvaron av manliga sjuksköterskor fick 

kvinnliga sjuksköterskor att reagera annorlunda mot varandra. Det ansågs bidra till ett bättre 

klimat mellan kvinnliga kollegor. I Gillorans (1994) studie upplevde kollegor att diskussioner 

blev mer balanserade när män fanns i närheten. Män kunde bidra till diskussioner med 

aspekter som kanske inte framkom om det var enbart kvinnor. I Isaacs och Pooles (1996) 

studie beskrev deltagare hur en manlig sjuksköterska fick kvinnliga sjuksköterskor att känna 

sig lugnare. Denna trygghet grundade sig i att män vanligen var fysiskt större och starkare. I 

Milligans (2001) studie kallade de kvinnliga sjuksköterskorna ofta på manliga kollegor då de 

behövde hjälp med att ta hand om förvirrade patienter.  

 

 

Female nurses appreciate a male being there if a difficult situation, a violent situation 

comes up (Isaacs & Poole, 1996, s.44). 
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“When you’re discussing the care plans you get a more balanced view because a male 

sees things in a totally different light” (Gilloran, 1994, s. 656).  

 
Male nurses were associated with manual handling, were perceived to have more 

strength and subsequently were often called upon to help deal with confused patients 

(Milligan, 2001, s.13). 

 
 
 
Att manliga sjuksköterskor har andra prioriteringar och är bättre på att avancera  
 
 
Kollegor ansåg att manliga sjuksköterskor var mer målinriktade och mer angelägna om att bli 

befordrade. I Yangs, Gaus, Shiaus, Hus och Shihs (2001) samt Gillorans (1994) studier ansåg 

kollegor att manliga sjuksköterskor oftare tog initiativ och letade efter möjligheter till att 

avancera inom yrket. Manliga sjuksköterskors vilja att avancera ansågs bero på att männen på 

detta sätt ville ge uttryck för sin manlighet inom en starkt kvinnodominerad grupp. Att 

avancera i graderna bidrog till att manliga sjuksköterskor kände sig mindre som en del av en 

grupp kvinnor och mer som män, med fler manliga attribut i form av en högre ställning. 

 

I Gilorans (1994) studie ansåg deltagare att de manliga sjuksköterskorna hade aningen mer 

självförtroende när det gällde att söka sig till högre befattningar. Vidare ansåg kollegor att 

manliga sjuksköterskor hade lättare för att finna sig i högre positioner som till exempel 

avdelningsansvarig än vad kvinnliga sjuksköterskor hade.  

 

Om en manlig sjuksköterska inte klarade av att utföra själslig omvårdnad av patienter så 

anklagades de manliga sjuksköterskorna som grupp för att vara olämpliga vårdare av sina 

kollegor, men om det var en teknisk omvårdnadssituation så dömdes inte alla manliga 

sjuksköterskor som inkompetenta. Detta kunde bero på samhällets stereotypa könsrollssyn att 

män saknar förmåga att utföra emotionell omvårdnad men är överlägsna kvinnor i tekniska i 

sammanhang (Evans, 2002).  

 
They reported that males were more likely to take the initiative in seeking opportunities 

for professional advancement (Yang et al., 2001, s. 647). 

 
Male staff tends to have slightly more confidence especially in managerial roles like 
managing a ward (Gilloran, 1994, s. 655). 
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“…males tend to fight towards promotion more” (Gilloran, 1994, s. 656). 

 
 
 
Att ifrågasätta män i omvårdnad och se dem som mindre arbetsamma  
 
 
Enligt Lindkvist et al. (2007), Gilloran (1994), Yang et al. (2004) och Evans (2002) så har 

sjuksköterskeyrket länge varit kvinnodominerat, något som bidragit till att många kvinnliga 

kollegor upplever att de ibland ifrågasätter manliga sjuksköterskor och deras yrkesval. I 

Lindkvists et al.(2007) och Evans (2002) studier beskrev kollegor den allmänna stereotypa 

bilden av manliga sjuksköterskor som homosexuella eller avvikande på annat sätt.  

 

I Yang et al. (2004) ansåg ett flertal kvinnliga kollegor att det är omanligt att arbeta som 

sjuksköterska. Den hegemoniska maskuliniteten och maktbegreppet spelar därmed en stor roll 

då synen på manliga sjuksköterskor skall beskrivas. Män som ändå valde att arbeta som 

sjuksköterskor fick stå ut med att kollegor ibland öppet visade sin misstänksamhet (Yang et 

al. 2004). 

 
I Yang et al. (2004) beskrev deltagarna ett bristande förtroende för manliga sjuksköterskor 

som kunde leda till att kollegor till manliga sjuksköterskor ifrågasatte kvalitén på 

omvårdnaden. Kvinnliga sjuksköterskor uppfattade manliga sjuksköterskor som 

återhållsamma och mindre arbetsamma när det handlade om att utföra vanlig omvårdnad men 

de ansåg också att män tog initiativ och var engagerade när det handlade om tekniska 

uppgifter (Gilloran, 1994).  

 

...female colleagues often question the legitimacy and the quality of male care (Yang et 
al., 2004, s.646). 

 

”...I feel the men are slightly lazier, some of them not all of them” (Gilloran, 1994, s. 
655). 

 
...in broad terms, then, male staffs are classified by their female colleagues as slow to 
come forward when hard or unpleasant work is around (Gilloran, 1994, s. 655). 
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Diskussion  

 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur patienter upplevelser av manliga 

sjuksköterskors omvårdnad och kollegors uppfattningar om manliga sjuksköterskor.. 

Dataanalysen resulterade i sex slutkategorier. Forskningsfrågan; hur upplever patienter 

manliga sjuksköterskors omvårdnad besvarades med kategorierna: Att vara obekväm och 

begränsad i kommunikationen, Att föredra och uppskatta, Att inte uppleva någon skillnad 

Forskningsfrågan; hur uppfattar kollegor manliga sjuksköterskor besvarades med 

kategorierna: Att det blir bättre balans och tryggare med manliga kollegor, Att manliga 

sjuksköterskor har andra prioriteringar och är bättre på att avancera, Att ifrågasätta män i 

omvårdnad och se dem som mindre arbetsamma. 

 

Resultatet visade att patienter kände sig ibland obekväma då en manlig sjuksköterska 

ansvarade för eller medverkade i intim omvårdnad, Patienter, kvinnor i synnerhet, upplevde 

sig också begränsade i kommunikationen med manliga sjuksköterskor då de upplevde att 

dessa inte kunde ha full förståelse för t.ex. den kvinnliga kroppen. Manliga sjuksköterskors 

attityd var vid dessa tillfällen av mycket stor vikt. Nath, Schmidt och Gunel (2006) har i en 

kvantitativ studie, undersökt faktorer som påverkar hur sjuksköterskor upplevs av patienter. 

Faktorer som ålder, disciplin, kön och utbildningsnivå undersöktes med syfte att utröna deras 

olika betydelse för patienters upplevelser av sjuksköterskors professionalism. Resultatet 

visade att alla faktorerna, i varierande grad, hade betydelse för patienternas upplevelse av 

sjuksköterskan, som person. Det är alltså viktigt att sjuksköterskor, oavsett kön, hela tiden 

uppträder professionellt för att bidra till att patienter känner sig trygga och bekväma i 

situationer där de med sitt omfattande hjälpbehov är ofrivilligt utsatta.  

 

I denna litteraturstudie framkom också att kvinnliga patienter i högre grad än män föredrog 

sjuksköterskor av det egna könet. Graden av intimitet i situationen hade stark betydelse för 

hur patienter kände inför att bli omvårdade av sjuksköterskor av det motsatta könet. Enligt 

Duffin (2006) så är det viktigt att kvinnliga patienter litar på och känner sig trygga med den 

manliga sjuksköterskan för att denne ska kunna utföra omvårdnad i de lägen där en kvinnlig 

patient annars kan känna sig utsatt och obekväm.  
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Att bygga upp förtroende och tillit är viktiga delar i sjuksköterskors arbete som medför att 

arbetet och relationen med patienter påverkas positivt. Vi anser att det kan innebära en risk att 

omvårdnaden försämras om manliga sjuksköterskor ständigt ska vara på sin vakt vid intima 

omvårdnadssituationer. Det kan innebära att manliga sjuksköterskor själva känner sig 

obekväma och avvaktande i situationen. Därför blir det ännu viktigare att inleda med att skapa 

en bra relation i för att om möjligt undvika missuppfattningar. I Oudshoom, Ward-Griffin och 

McWilliam (2007) beskrivs vikten av relationen mellan sjuksköterskor och patienter. 

Patienter kan lätt känna att de förlorar kontrollen över sitt eget liv när de är tvungna att förlita 

sig på vad sjuksköterskor säger. Om sjuksköterskor i sin relation med patienter hela tiden 

lyssnar på och tar hänsyn till vad patienter ger uttryck för så underlättar det uppbyggandet av 

en relation som bygger på ömsesidigt förtroende (Oudshoom et al., 2007)  

 

 

Resultat av den här studien visade att några patienter inte upplevde någon skillnad på manliga 

och kvinnliga sjuksköterskors omvårdnad. För patienter som befann sig i livshotande tillstånd 

var det viktigast att få den vård som krävdes för att klara sig och då hade könet på den som 

hjälpte till ingen betydelse. När det gällde problem av mer allmän karaktär så spelade könet 

på sjuksköterskan inte heller någon roll istället var det faktiskt kunnande och teknisk 

kompetens som var viktigt. I Naths. Schmidtds och Gunels. (2006) studie beskriver patienter 

hur betydelsen av kön försvinner då sjuksköterskan är tekniskt kunnig och uppträder 

professionellt. Ett professionellt bemötande av patienter utgör basen för att sjuksköterskor ska 

få en bra relation med patienter och kunna arbeta i enlighet med vad som krävs för en god 

omvårdnad (Nath et al., 2006) 

 

I resultatet av denna studie framgick att kollegor satte värde på närvaron av manliga 

sjuksköterskor och kände sig trygga med dem. Detta resultat bekräftas i en studie av Evans 

(2004), där det framkommer att kollegor, oftast kvinnliga, kände sig lugnare och tryggare i 

våldsamma situationer eller andra svåra situationer när det fanns en manlig kollega i närheten. 

Vidare så fann Evans (2004) i sin studie att manliga sjuksköterskor ofta uppfattas som fysiskt 

starkare och mer lämpade för eventuella konflikter vilket bidrar till den trygghet som 

kollegorna upplever.  
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Kollegor i denna litteraturstudie upplevde att manliga sjuksköterskor hade andra prioriteringar 

än kvinnliga sjuksköterskor. Detta var som tydligast då manliga sjuksköterskor lade större 

vikt vid tekniskt kunnande. I en studie av Stott (2006) styrks detta med författarens fynd att 

män i vårdyrken ofta söker sig till de aspekter av omvårdnaden där teknisk kompetens är 

viktig. Stott (2006) påpekar att en anledning till att manliga sjuksköterskor ofta söker sig till 

mer tekniska aspekter av omvårdnad är att de inte alltid kan identifiera sig med de andra delar 

av omvårdnad, som till exempel innefattar beröring av patienter.  

 

Kollegor i denna litteraturstudie uppfattade manliga sjuksköterskor som mer angelägna att bli 

befordrade och söka högre positioner. Detta resultat är i samklang med Whittocks and 

Leonards (2003) studie. De menar att manliga sjuksköterskor är mer angelägna om att 

avancera och dessutom förväntas de av sina kvinnliga kollegor att avancera. Författarna anser 

vidare att avdelningschefer ger mer stöd åt manliga sjuksköterskor än åt kvinnliga när det 

handlar om befordran.  

 

Litteraturstudien visade att kvinnliga kollegor ibland ifrågasätter det yrkesval som män i 

vårdyrken gjort. Den stereotypa bilden av män i vården präglas av fördomar som att dessa 

män är homosexuella eller på annat sätt avvikande. I en studie av Ekström (1999) beskrivs 

dessa stereotyper av sjuksköterskor som en starkt bidragande faktor till att så få män söker sig 

till sjuksköterskeyrket. Vidare beskriver Ekström (1999) att det på senare tid, trots stereotyper 

och stigmatisering, skett en ökning av antalet män i vårdyrken som på sikt kan bidra till att 

förändra den stereotypa bilden av en sjuksköterska. Det gäller alltså för alla aktiva utövare av 

vårdyrken att vara medveten om dessa förutfattade meningar om hur en sjuksköterska ska 

vara och inte vara för att på bästa sätt kunna arbeta för att dem inte förstärks (Ekström, 1999) 

 

Ett genusbegrepp på omvårdnad innebär att ställa nya frågor om vilken betydelse kön och 

genus har i olika sammanhang. Genus är framförallt inte ett individuellt karakteristikum utan 

genomsyrar hela samhället (Hammarström, 2004, s. 17). Ett genusperspektiv inom omvårdnad 

innebär att ställa frågor om hur relationerna mellan män och kvinnor i samhället påverkar 

relationen mellan män och kvinnor som patienter och kollegor i omvårdnadssituationer. Män 

och kvinnors erfarenheter och kunskaper skiljer sig från varandra i vissa avseenden och visar 

sig som skilda samband och verkligheter. I majoriteten av våra kategorier påvisas skillnader i 

hur vi människor upplever varandra endast baserat på kön. Vi tror inte att dessa skillnader 

överhuvudtaget går att helt bortse från, eller ens är önskvärt, men att personer med fördjupad 



 

 

21

 

kunskap i dessa skillnader lättare kan bli medvetna om vad som bidrar till att avdramatisera 

det fysiska könets betydelse och därmed använda skillnaderna på ett positivt och konstruktivt 

sätt i sitt omvårdnadsarbete. Sjuksköterskor möter i sitt yrke många olika människor med 

olika erfarenheter, vilket gör att djupare förståelse för faktorer som påverkar relationer är 

gynnsamt för att kunna förstå vad som är lämpligt för respektive person i arbetet med att 

uppfylla deras förväntningar (Lögstrup, 1994, s.53) 

 

Metoddiskussion  

Denna litteraturstudie analyserades med en kvalitativ innehållsanalys i enlighet med Downe - 

Wamboldt (1992). Det görs för att få ett så bra inifrånperspektiv som möjligt samt för att få en 

ökad förståelse för hur exempelvis en patient kan uppleva manliga sjuksköterskor. 

 

Eftersom arbetet med denna uppsats har utförts av två personer och diskuterats med 

handledare och kollegor så har feltolkningar minimerats. Relevant data som svarade mot 

syftet granskades noggrant och kategoriserades med sitt ursprungliga innehåll. Det var svårt 

att få fram material som omfattade patienters upplevelse av manliga sjuksköterskors 

omvårdnad, vilket gjorde att syftet fick utvidgas till att omfatta även kollegors uppfattning. 

Detta ansåg vi vara relevant för att öka förståelsen för manliga sjuksköterskors arbetssituation. 

 

Då nästan alla artiklar var skrivna på engelska så finns risken för feltolkning och förlust av 

nyanser, även om vi var extra noga i översättningen. Den tidsram som vi haft till förfogande 

ledde till att vi snabbt var tvungna att finna artiklar, vilket medförde att artiklar som skulle ta 

lång tid att rekvirera fick uteslutas. Vilket troligen inneburit att resultatet saknar ett täckande 

perspektiv på den forskning som finns redovisad inom området. 

 

Artiklarna som ingick i studien kom från olika länder vilket innebar ett bredare perspektiv, 

men i resultatredovisningen togs ingen hänsyn till kulturella aspekter som haft betydelse för 

personernas synsätt. Vidare innehöll vissa studier fasta frågeformulär utan möjlighet till 

vidare förklaring vilket gör att svaren i dessa enkäter då kan ha begränsats. 

 

Ytterligare forskning om manliga sjuksköterskor behövs. Enligt Graneheim och Lundman 

(2004) så finns det ingen fast betydelse på ett forskningsresultat utan det är den mest troliga 

som läsaren finner, som är av betydelse.  
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Slutsatser 

I intima omvårdnadssituationer situationer krävs insikt om hur omvårdnad av manliga 

sjuksköterskor kan upplevas, känslor av att vara obekväm är inte ovanliga hos kvinnliga 

patienter. Manliga sjuksköterskors bemötande blir därför avgörande för hur patienter kommer 

att upplevas av varje unik person med sina närstående. Kollegor till manliga sjuksköterskor 

uppfattar dessa som ett välkommet bidrag i en kvinnodominerad värld. I relationen mellan 

manliga och kvinnliga sjuksköterskor måste båda parter vara medvetna om varandras 

olikheter och respektera dessa för att arbetet ska fungera på bästa sätt. 
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